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Wij van de Boodschappendienst… 
Nr. 2                  17-4-2020 
 
 

Dag allemaal, 
 
Zoals we in de vorige editie al schreven kostte het relatief weinig inspanning om aan 
vrijwilligers te komen. De bereidheid om de kwetsbare mensen in onze samenleving te 
helpen bleek enorm. En dat is uiteraard hartverwarmend.  

Maar het heeft wel even geduurd, voordat de hulpvraag op gang kwam. Het leek er lang 
op dat Zoetermeerse ouderen niet zaten te wachten op een boodschappendienst. Maar 
naarmate de tijd verstreek, bleek dit een vergissing. Inmiddels helpen we bijna 55 
mensen/gezinnen elke week aan de noodzakelijke boodschappen. Daarnaast wordt ons 
betaalcircuit ook gebruikt om plm. 30 mensen in Oosterheem een vers gekookte 
maaltijd te bezorgen.  
 
Elke dag schrijven we gemiddeld 4-5 nieuwe klanten in. Dus is het maar goed dat we zo 
ruim in onze vrijwilligers zitten. We kunnen nieuwe klanten nu meestal dezelfde dag nog 
aan een vrijwilliger helpen.  

Toch zijn er nog steeds veel vrijwilligers die zich voor de Boodschappendienst hebben 
opgegeven, maar waar we nog geen taak voor hebben. De een moet ook wat langer 
wachten dan de andere. Dat komt omdat we proberen vrijwilliger en klant zo dicht 
mogelijk bij elkaar te zoeken.  

In veel wijken is een flink 
overschot aan vrijwilligers, in 
sommige andere is er juist een 
tekort. Toch is tot nu toe elke 
cliënt aan een vrijwilliger 
geholpen, omdat soms een 
andere wijk ook dichtbij is en er 
een aantal vrijwilligers is, dat 
het niet erg vindt om wat 
verder van huis boodschappen 
te doen. 
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We hebben het idee dat veel mensen ons nog steeds niet weten te vinden, ondanks 
publicaties in het Streekblad, aankondiging op het Zorgnetwerk, flyers, Facebook, 
websites en mond-op-mond reclame. Misschien dat de speciale Coronakrant (zie 
verderop in deze nieuwsbrief) daar nog wat aan gaat veranderen.  
 
Alle begin is moeilijk. Ook bij de Boodschappendienst. Als een vrijwilliger niet heeft 
begrepen dat het betaalformulier voor de klant is, krijgen we vragen van die klanten, 
omdat ze graag willen betalen, maar niet weten naar welke rekening. Soms treffen we 
klanten aan die in de war zijn en het niet helemaal begrijpen. Maar meestal horen we 
verhalen van klanten die heel erg blij zijn met onze service. En ook de vrijwilligers die 
we hebben kunnen inzetten zijn over het algemeen blij dat ze iets kunnen doen.  

 

Boodschappentassen 
Helaas bleken de boodschappentassen met het logo van 
Zoetermeer Voor Elkaar erop een tikkie te klein voor 
gebruik bij de wekelijkse boodschappen. We krijgen nu 
binnenkort grotere.  
 
Toch hebben we ook de kleine tasjes binnen het 
collectief heel goed kunnen gebruiken. Op tweede 
paasdag hebben plm. 15 vrijwilligers 58 ouderen blij 
gemaakt met een heerlijke paasbrunch, aangeboden 
door de winkeliers in het Stadshart. En die dozen bleken 
uitstekend te passen in de tassen.  

Ook bij de Voorlees Express bleken ze uitermate 
geschikt om voorleesboeken bij de kinderen te krijgen.  

 

Coronakrant 
In het kader van Zoetermeervoorelkaar werken de gemeente Zoetermeer, Present, Piëzo , de 
UVV en Palet Welzijn samen aan het verzachten van de gevolgen van de Corona maatregelen. 
In Zoetermeer zijn een groot aantal ondersteuningsactie rond de corona crisis opgezet. Wij 
vatten deze samen in een krant die wij Coronakrant noemen. Met deze Coronakrant willen we 
inwoners informeren welke maatregelen en acties er zijn genomen. Deze krant zal bezorg 
worden bij alle inwoners van de stad. Maat dat kunnen we niet alleen! Hiervoor hebben we de 
hulp nodig van maar liefst 280 vrijwilligers. Het plan is om per vrijwilliger een adressenlijst en 
200 kranten mee te geven voor bezorging in de eigen wijk. Het is een dun krantje, dus 200 
kranten passen makkelijk in jouw fietstas. 

Wil je helpen, dan kun je je per email aanmelden bij de contactpersoon in jouw wijk (zie de tabel 
op de volgende bladzijde). Vermeld jouw naam en telefoonnummer en eventueel in welke wijk 
(vier cijfers van het postcodegebied) je wilt werken.  
 
Zonder jouw hulp kunnen we dit niet realiseren, dus meld je aan. 
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Bezorging moet plaatsvinden in de week van 21 tot 25 april. Je kunt het daarbinnen doen 
wanneer het jou uitkomt. Het ophalen van de kranten moet i.v.m. de Corona maatregelen wel 
binnen een tijdslot gebeuren op de aangeven dagen per wijk. Heb je vragen, mail dan gerust 
naar de contactpersoon in jouw wijk. 
  

  
 
 

Naam mail wijk adres Uitgifte 21-
24 april 

Dorine 
Wind 
  

d.wind@paletwelzijn.nl Palet Welzijn 
Dorp, Palenstein, 
Driemanspolder, 
Stadshart 

Bijdorplaan 471 Dinsdag 10-
16 uur 
Donderdag 
10-12 uur 

Simone 
Wijga 
  

s.wijga@paletwelzijn.nl Palet Welzijn 
de Leyens 

Gondelkade 33 Dinsdag 10-
16 uur 
Donderdag 
10-12 uur 

Corina 
Benschop 

c.benschop@paletwelzijn.nl Palet Welzijn 
Meerzicht 

Albrandswaard 
2 

Dinsdag 10-
16 uur 
Donderdag 
10-12 uur 

Diana 
vd  Sluis 
  

d.vandersluis@paletwelzijn.nl Palet Welzijn 
Seghwaert/Noordhove 
  

Petuniatuin 7a Dinsdag 10-
16 uur 
Woensdag 
10-12 uur 

Odette 
Haasnoot 
  

o.haasnoot@paletwelzijn.nl Palet Welzijn 
Rokkeveen 19 

Nathaliegang79 
  

Dinsdag 10-
16 uur 
Woensdag 
10-12 uur 

Gabrielle 
Verhaegen 

g.verhaegen@paletwelzijn.nl Palet Welzijn 
Rokkeveen wijk 18 

Groen-
blauwlaan 133 

Dinsdag 14-
16 uur 
Donderdag 
14-16 uur 

Christa Tas 
  

c.tas@paletwelzijn.nl Palet Welzijn 
Oosterheem 

Zanzibarplein 5 Donderdag 
10-16 uur 
Vrijdag 10-
12 uur 

Jocelyn 
Heidweiler 
  
  

jocelyn@stichtingpiezo.nl 
  

PiezoCentrum 
Palenstein 
  

Rakkersveld 
253 
  

Dinsdag 10-
16 uur 
Woensdag 
10-12 uur 

Femke 
Boerkamp 
  

femke@stichtingpiezo.nl 
  

Ambachtenwerkplaats 
Piëzo 
Buytenwegh 
  

Teldersrode 25 
  

Dinsdag 10-
16 uur 
Woensdag 
10-12 uur 
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Wie zijn de klanten van de boodschappendienst? 
We weten allemaal dat met name ouderen erg kwetsbaar zijn. Maar het gaat nu niet 
meer alleen om ouderen. We kunnen iedereen helpen die het huis niet uit kan, mag of 
durft en die 

- zelf via internet of bankapp een betaling kan verrichten OF 
- een betaling kan verrichten via een overschrijfkaart OF 
- een bankbetaling kan laten verrichten door een familielid of zaakwaarnemer. 

We werken heel bewust niet met contant geld. Helaas komen we ook mensen tegen die 
wij juist om die reden niet kunnen helpen. Gelukkig is er dan nog stichting Piëzo die op 
dit gebied maatwerk kan verrichten, zodat we niemand aan zijn lot hoeven over te laten.  

 

Over deze nieuwsbrief 
Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder alle vrijwilligers van de boodschappendienst en 
de cliënten die een emailadres hebben opgegeven. En verder naar alle vrijwilligers van 
de UVV, die hun vrijwilligerswerk tijdelijk moesten staken en naar alle externe relaties 
van de UVV.   

 
 
Wil je onze nieuwsbrief niet meer ontvangen, laat ons dat dan s.v.p. even weten. Een 
mailtje naar bbd@uvv-zoetermeer.nl met de tekst: “Liever geen nieuwsbrief” volstaat. 
Dan zorgen we ervoor dat die niet meer in jouw mailbox terechtkomt.  
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